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Abstract 

This report describes the process of the production of a web based sales pitch presentation of one of the 

PROSK8 companys forthcoming products. The goal of the presentation is to generate curiousness and 

trust through visual design and will work as a support tool for the companys representativs in meetings 

with potential investors. The process is based around Jesse James Garretts model of ”The elements of 

user experience”. The model has through out the process been modified and questioned using 

contemporary design principles and the perspectives of the target group and context. Major decisions 

has been described and motivated chronologically. The completion of the project has resulted in a sharp 

delivery of a design that’s been approved by the client and transfered to an external web developer, 

along with a web page prototype. 

 

Keywords 

Graphic design, Web design, Trust design, Digital video production, User experience 

 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver processen av skapandet av en webbaserad säljpresentation av en av företaget 

PROSK8’s planerade produkter. Målet med presentationen är att skapa nyfikenhet och förtroende 

genom visuell design och ska fungera som ett verktyg och stöd för företagets presentatörer vid möten 

med investerare. Centralt för denna process är upplevelsedesign, varför utgångspunkten för arbetsflödet 

bygger på Jesse James Garretts modell av ”The elements of user experience”. Modellen har under 

processen anpassats och ifrågasatts utifrån gällande designprinciper och målgrupps- och 

kontextanpassats. Viktiga designbeslut har motiverats och beskrivits kronologiskt. Projektet har vid 

avslut resulterat i en skarp leverans av en design som blivit godkänd av beställaren och överförts till en 

extern webbutvecklare, tillsammans med en webbprototyp. 

Nyckelord 

Grafisk design, Webbdesign, Förtroendedesign, Digital videoproduktion, Upplevelsedesign 

  



 3 

Förord 

Jag vill här passa på att tacka mediebyrån Dempsey som förmedlat detta uppdrag till mig. Dempseys 

kreatörsteam har under projektet varit oumbärliga i den kreativa processen och fungerat som stöd i alla 

faser. 

 

Jag vill även tacka beställaren PROSK8 som förlitat sig på mig att leverera en design som uppfyller 

deras krav och förhoppningsvis resulterar i den finansiering som krävs för att förverkliga deras visioner. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Mats Nilsson som bidragit med värdefulla insikter kring 

planeringen och upplägget för detta projekt. 
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1. Inledning 
I vår informationsålder där allt finns tillgängligt online har det blivit allt viktigare för företag att ha en 

välutarbetad visuell kommunikation. Webben fungerar som ett digitalt skyltfönster där formgivningen 

kan ha en avgörande effekt på hur människor uppfattar och ställer sig till ett varumärke. Digitala 

strategier, digital teknik, grafisk profilering och sociala medier är verktyg som är avgörande för ett 

företags genomslagskraft. Med visuell design på internet kommunicerar man vad man är för typ av 

företag, vilken målgrupp man riktar sig till, vilken bransch man tillhör och bygger en identitet för sitt 

varumärke. 

En av de snabbast växande idrotterna i världen är skateboarding. Med urbaniseringen och 

ökad kommers kring sporten är antalet utövare idag större än någonsin med omkring 30 miljoner 

skateboardköpare världen över1. Skateboarding är en social aktivitet och allt fler unga hänger sig åt 

sporten, unga som med allt större media- och teknologivana förväntar sig att även skatekulturen 

digitaliseras.  

 PROSK8 är ett företag som genom innovation och teknologi försöker göra sporten 

tillgänglig för alla i världen. Genom att utveckla bättre produktionsprocesser och produkter med längre 

hållbarhet vill de att alla ska ha råd och tillgång till det som krävs för att utöva skateboarding. Företaget 

har profilerat sig som visionärer och har även som mål att bli ledande i branschen vad gäller digital 

integrering och sociala medier. Projektet för denna rapport beskriver ett steg på vägen mot just detta 

mål. Genom att applicera ramverk för effektiv visuell kommunikation och förtroendedesign på en 

modell för upplevelsedesign, utforskar detta projekt hur man kan formge en webbpresentation för att 

sälja en produkt som ännu inte finns. 

  

                                                
1 PROSK8 marknadspresentation 2014, ej offentligt tillgänglig. 



 6 

2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att formge en presentationswebbsida för PROSK8’s idé för en framtida 

produkt. Denna produkt är fortfarande i ett planeringsstadium och presentationssidan riktar sig därför 

först och främst åt investerare och riskkapitalister. Sidan kommer användas som stöd vid PROSK8s 

presentationer då de söker kapital, men även som ett digitalt visitkort till alla som kan vara intresserade 

av företagets framtida visioner. Dessa inkluderar till exempel professionella skateboardåkare som 

PROSK8 vill rekrytera till sina ambassadörsteam för varumärket. 

 

3. Problemformulering 

Detta projekt ämnar utforska hur man kan formge en webbplats som presenterar, säljer in och skapar 

förtroende för en produkt som ännu inte finns. Att förmedla ett företags vision utan en tydlig beställning 

eller satta riktlinjer kräver gedigen efterforskning kring företaget och dess identitet, men den verkliga 

utmaningen ligger i att konkretisera och kommunicera en abstrakt idé. Att skapa en effektiv visuell 

kommunikation som återkopplar till företagets befintliga identitet, grundad i en lekfull, ungdomlig sport, 

men samtidigt riktar sig mot en i första hand helt annan målgrupp än sportens utövare. 

 

4. Avgränsning 

Inom tidsramen för detta projekt har jag valt att inte leverera färdig uppkodad webbplats. Leveransen 

avser istället en grafisk design, layout och innehåll i form av text, bild och video. Designen levereras 

som en fullt editerbar Photoshopfil med länkad objektgrafik och pixelgrafik samt en resursmapp med 

videofiler och de länkade grafiska elementen. Photoshopdokumentet är optimerat för överlämning till 

webbutvecklare. Som komplement levereras även en enkel webbprototyp som använts i 

kommunikationen med beställaren för att förmedla vilken känsla den färdiga produkten ska ha. 

Rapporten behandlar inte i första hand interaktionsdesign då fokus för beställningen varit en grafisk 

design. 
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5. Begreppsförklaring 

Copy 

Avser i rapporten en granskad text skriven specifikt i marknadsförings- eller reklamsyfte. 

 

Dummy text 

Ofta hänvisat till som ”lorem ipsum”. En slumpmässig textsekvens som används för att ersätta 

meningsfullt textinnehåll och istället illustrera ett textblock grafiskt. 

 

E-commerce 

Avser försäljning av produkter eller tjänster via internet. Inkluderat i detta är till exempel mobil 

försäljning och elektroniska ekonomiska transaktioner. Detta är en del av en marknadsstrategi som 

eliminerar tvånget på ett företags fysiska närvaro. 

 

Fallback 

Med fallback avses en alternativ lösning om en viss teknik inte skulle fungera. Detta kan till exempel 

innebära att en stillbild visas om det inte är möjligt att visa en video.  

 

Frame blending 

Med detta avses tekniken ”Motion interpolation”, som i videoproduktion innebär att generera 

utfyllnadsrutor mellan bilder i en sekvens för att den ska upplevas som mer flytande.  

 

Förtroendedesign 

Ett begrepp ofta förknippat med E-commerce, som syftar till att i varje steg av utvecklingen av en 

produkt ta hänsyn till kriterier som bidrar till att förmedla förtroende och få mottagaren att känna tillit. 

 

Heat map 

Ordet ”Heat map” används för att beskriva en karta där individuella värden i en matrix är 

representerade som färger, för denna rapport koncentrationen av användare inom ett geografiskt område. 

 

Interface 

Interface används i rapporten direkt utbytbart med ordet gränssnitt och syftar främst till 

underdefinititionen ”Grafiskt användargränssnitt” eller ”GUI”. Med detta avses ett gränssnitt som 
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tillåter användaren att interagera med en elektronisk artefakt genom grafiska ikoner och visuella 

indikatorer. 

 

Mask 

Med mask avses i rapporten lagermask. Detta används för att separera en bild olika element genom att 

ge delar av ett bildlager olika opacitet. 

 

One-pager 

Avser i rapporten en linjär, ensidig webbstruktur. 

 

Pitch 

Med pitch avses definitionen ”sales pitch” eller försäljningspresentation. 

 

Rendera 

Används i rapporten för att beskriva processen som grafikmjukvara exekverar för att få fram en färdig 

video- eller bildfil från en komposition. 

 

USP 

Unique Selling Point syftar på den unika egenskapen som utmärker ett erbjudande eller förslag från dess 

konkurrenter eller alternativ2. Begreppet används ofta i marknadsanalyser för att tydliggöra en unik 

egenskap. 

 

Vektorgrafik 

Vektorgrafik bygger på primitiva geometriska former baserade på matematiska uttryck. Till skillnad 

från rastergrafik är dessa objekt oändligt skalbara utan kvalitetsförlust och används ofta i framtagningen 

av till exempel logotyper. 

 

Viewport 

Syftar i rapporten till delen i en webbläsare som visar en webbsida. Alltså exklusive webbläsarens meny 

och ram. 

  

                                                
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition 



 9 

Wireframe 

En grafisk representation av ett gränssnitts grundläggande struktur och dess element i förhållande till 

varandra. I projektet avser detta en visuell guide för en webbsidas olika vyers layout. 

6. Bakgrund 

6.1.	  Beställaren	  

Uppdragets beställare är företaget PROSK8 via mediebyrån Dempsey där jag tidigare genomfört min 

praktik. PROSK8 är ett skateboardmärke som vill främja och tillgängliggöra skateboarding genom 

innovation och teknologi. Deras befintliga produkter bygger på konceptet att kunna byta ut delar av sin 

utrustning istället för att köpa helt nytt. De ligger till exempel bakom ”Tip Technology” som är 

skateboards med utbytbara kanter, vilket ökar livslängden på en bräda avsevärt. PROSK8 är nu i en 

expansionsfas där de snart ska lansera ett antal pipelineprodukter efter samma koncept som ”Tip 

Technology”. Därmed utökar man sitt sortiment från enbart brädor till exempelvis skor och skydd med 

utbytbara delar.  

6.2.	  Uppdraget	  

I och med slutföringen av projektet med utrustning med utbytbara delar ska PROSK8 påbörja nästa stora 

satsning. Idén är att bygga en skateboard med integrerade sensorer och tillhörande mobilapplikation som 

loggar användarens åkning. Kring detta ska man även bygga ett online community. För att utveckla 

detta koncept ska de söka kapital från riskkapitalister och investerare, för vilka de vill presentera idén på 

en webbsida. Uppdraget innebär således att designa en webbsida som i första hand kommer användas 

som stöd vid fysiska möten, som en typ av visualisering av en föreläsning, men ska också i 

förlängningen fungera som en fristående presentation av företagets vision med produkten. I och med 

projektets ännu tidiga skede, har jag getts fria händer att tolka denna vision utifrån företagets befintliga 

presentationsdokument och välja vad jag anser vara relevant för målgruppen att ta del av. Beställaren 

fungerar dock löpande som beslutsfattare under framtagningen av designen. 

7. Teoretiska utgångspunkter 

Givet uppdragets karaktär och målgrupp där användandet av leveransen i stor utsträckning kommer ske 

under förutbestämda former vad gäller kontext och teknik (kap. 6.2.), har jag valt att utgå från ett antal 

teorier som jag applicerar på vägen som grund för designbeslut. 
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7.1.	  Upplevelsedesign	  –	  En	  arbetsmetod	  för	  webbdesign	  

Detta uppdrag karaktäriseras starkt av målet att göra intryck, att skapa en upplevelse för mottagarna och 

användarna. Upplevelsedesign talas ofta om i kontexten webbdesign, vilket såklart är väldigt relevant 

med tanke på uppdraget. Det i rapporten beskrivna projektet har dock karaktärsdrag som inte är helt 

konventionella för en webbsida, utan tangerar andra typer av medier som till exempel en bok eller film 

där upplevelsen går linjärt efter ett manus. Därför utgick jag för upplevelsedesignen av mitt projekt från 

Jesse James Garretts modell ”The Elements of User Experience”. Trots att denna modell från början är 

framtagen för traditionell webbdesign, beskriver Garrett hur den i sin andra version är anpassad för alla 

typer av produkter3 och därför passade den projektet väl. Liksom Widelund och Lindholm i sitt 

examensarbete4, har jag anpassat modellens entiteter för att passa just mitt projekt och dess omfattning. 

Med figur 1 vill Garrett visa hur hans modell gör den kreativa processen mer överskådlig och mindre 

komplex, vilket minimerar risken för beslut som kan äventyra slutproduktens kvalitet. 

 

 
Figur 1: Illustration som visar hur Garretts modell är användbar i designprocessen5 

 
Garrett menar att upplevelsedesign handlar om att hela tiden fråga sig själv varför man tar varje 

designbeslut6 och att fler faktorer spelar in än bara det funktionella och estetiska7. Trots att mitt projekt 

mest omfattar estetik, förhåller jag mig till detta för att underlätta arbetet som kommer ske efter denna 

rapports avslut. Upplevelsedesign inkluderar även det som kallas ”användarcentrerad design”, där man 

hela tiden försöker ta hänsyn till alla handlingar användaren kan tänkas utföra i alla scenarion8. 

                                                
3 Garrett, Jesse James, The Elements Of User Experience, 0 (Introduction To The Second Edition). 
4 Widelund, Lindholm, Att skapa en konceptdesing av en webbplats för ett evenemang, 26. 
5 Garrett, The Elements Of User Experience, 23. 
6 Ibid, 157. 
7 Ibid, 7. 
8 Ibid, 19. 
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Upplevelsedesign kan användas som en modell för hur denna teori kan praktiseras och underlättar hur 

man talar om problem och lösningar på frågor rörande användarcentrerad design. 

 Garretts modell för upplevelsedesign bygger på fem element eller plan som han föreslår att 

man jobbar sig igenom nedifrån och upp, från det allra mest abstrakta rörande hur en produkt passar in i 

ett företags strategi, till det allra mest konkreta detaljarbetet av en produkts utseende9. Modellen 

beskrivs nedan i figur 2. 

 
Figur 2: Garretts modell för upplevelsedesign10 

 

De fem planen är uppdelade enligt följande nedifrån och upp: 

 

The Strategy Plane 

Målet för detta plan är att identifiera både vad avsändaren vill åstadkomma med produkten samt vad 

användaren eller mottagaren behöver få ut av den. Man måste förstå vad utomstående organisationer 

(användarna) vill ha och hur det passar in i deras andra mål. 

 

The Scope Plane 

I detta plan definieras vilka funktioner som behöver finnas med och vilken information som behöver 

förmedlas. Man skapar här en avgränsning och definierar därför en typ av funktions- och 

informationspalett. 
                                                
9 Ibid, 21. 
10 Ibid, 29. 
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The Structure Plane 
Strukturplanet bygger på paletten av funktioner och information i det föregående planet. Det 

huvudsakliga målet för detta plan är att artikulera hur dessa hänger ihop med varandra. Ur ett 

interaktionsdesignsperspektiv bestämmer man hur produkten svarar på användarens handlingar, och ur 

ett informationsarkitektursperspektiv hur informationsdelar förhåller sig till varandra för att den ska vara 

tolkningsbar för användaren.  

 

The Skeleton Plane 

I detta plan bestäms hur innehåll som knappar, kontroller, bilder och text placeras i förhållande till 

varandra för bäst effektivitet. Man frågar sig vad som behövs av produktens gränssnitt för att 

användaren ska kunna interagera med dess funktionalitet och navigera sig genom dess 

informationsarkitektur. 

  

The Surface Plane 

Detta plan utgörs av den visuella designen och estetiken. Hur till exempel form, färg, typografi, material 

samverkar för att uppfylla alla mål satta i de övriga planen på ett tilltalande sätt. 

7.2.	  Effektiv	  visuell	  kommunikation	  

7.2.1.	  Designprinciper	  för	  grafisk	  form	  

Garrett beskriver ett antal viktiga områden att väga in i den visuella designen för att tillexempel guida 

mottagarens blick och underlätta att informationen tillgodogörs. 

 

Kontrast 

Används för att framhäva viktiga objekt och undvika att designen framstår som en solid grå massa. 

Kontrast underlättar för användaren att förstå vad som är viktigt att ta åt sig av, var man kan interagera 

och hur man navigerar11. 

 

Enhetlighet 

Att skapa en enhetlig design gör att kommunikationen blir effektiv utan att förvirra eller överväldiga 

användaren. Att till exempel göra liknande element i samma storlek kan underlätta omarbetningen av en 

                                                
11 Ibid, 139. 
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design eller layout. Återanvändandet av grafiska element minimerar dessutom arbetet med att löpande ta 

fram massa nya designer.12 

 

Rutnätsbaserade layouter 

Att designa enligt ett rutnät underlättar att hålla en design enhetlig. Användandet av en rutnätsstandard 

ser till att layouten inte blir plottrig trots att alla vyer kanske inte använder sig av alla delar i nätet.13 Vid 

design av layouter som ska användas på webben är det viktigt att hela tiden ifrågasätta sitt layoutsystem 

eftersom alla webbläsarfönster skiljer sig från varandra. Annars riskerar man att blint förlita sig helt och 

hållet på ett system som i grunden kan vara opassande och felaktigt.14 

 

Intern och extern konsekvens 

Det är vanligt förekommande att webbplatser produceras över en lång tid av många olika personer med 

olika designperspektiv. Det är därför viktigt att ifrågasätta hur en design internt förhåller sig till andra 

befintliga delar av en webbplats. Man bör även ta i beaktning hur formspråket förhåller sig externt till 

andra produkter från samma företag eller avsändare.15 

 

Färgpalett  

Färg är ett effektivt sätt att kommunicera ett varumärkes identitet. Genom ett konsekvent användande av 

färger stärks ett varumärkes identitet över tid. Färgval bör dock ej begränsas till endast en färg utan en 

bred palett bör skapas som lämpar sig för ett brett användningsområde. Starka, ljusa färger fungerar 

oftast för element i förgrunden medan nedtonade, mörkare färger lämpar sig för till exempel 

bakgrundselement som inte kräver lika mycket uppmärksamhet. Väljer man att jobba med olika nyanser 

av samma färg är det viktigt att tänka på att dessa bör skilja sig tillräckligt för att inte förvirra 

användaren att tro att de har samma symbolvärde.16 

 

Typografi 

Typografi kan användas konsekvent för att stärka ett varumärkes identitet och för att kommunicera en 

känsla. Generellt sett bör längre textblock sättas i ett enklare typsnitt för att läsaren inte ska behöva 

anstränga sig för att tyda texten. Det blir snabbt tröttsamt och leder till tappad koncentration. För 

rubriker, etiketter och andra korta textelement kan man generellt ta lite mer utrymme och välja ett 
                                                
12 Ibid, 141. 
13 Johansson et al. Grafisk kokbok, 197. 
14 Garrett, The Elements Of User Experience, 142. 
15 Ibid, 143. 
16 Ibid, 147. 
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typsnitt med mer karaktär. Detta är i de flesta fall välkommet, men det ska tilläggas att för många 

variationer av typsnitt kan leda till en plottrig design som tar fokus från vad som ska kommuniceras. 

Som en riktlinje kan sägas att olika typsnitt endast bör användas för att särskilja olika typer av 

information.17 

 

Wireframes och designsammansättningar 

En sammansättning av en slutdesign baserad på wireframes (även kallat mock-up eller design 

compilation) visar hur alla element fungerar tillsammans eller om och var de inte gör det. Ofta passar 

inte sammansättningen exakt med wireframen men denna jämförelse kan förhindra att en design frångår 

en sidas struktur allt för mycket.18 

7.3.	  Förtroendedesign	  

Att kommunicera förtroende är en nyckelfaktor för att få en mottagare att ta till sig av ett budskap. 

Förtroendedesign är något som vanligtvis förknippas med e-commerce, där förtroende kan vara helt 

avgörande för att få användaren att köpa en produkt. Detta kan även appliceras på projektet för denna 

rapport då målet är att sälja en idé. Teorier om förtroendedesign har använts som stöd för de 

designbeslut som tagits under framställningen av leveransen. Förtroendedesign applicerat på visuell 

design delar många parametrar med designprinciper för effektiv visuell kommunikation, så som till 

exempel enhetlighet,19 men förtjänar en utveckling i denna rapport då begreppet är centralt för 

leveransen.  

7.3.1.	  Att	  pitcha	  en	  idé	  

Mycket av en hur en idés bedöms tenderar att hänga samman med vilka attribut som förknippas med 

avsändaren. Detta bygger på teorin om förmodad trovärdighet.20 I presentationer för företag väger till 

exempel hur kreativ presentatören uppfattas, lika mycket som hur kreativ idén är. En fördom baserad på 

vem avsändaren är kan snabbt överskugga uppfattningen om idéns värde.21  Elsbach menar att man som 

avsändare har störst chans att sälja en idé om man blir kategoriserad av mottagaren som någon av 

följande tre typer: 

  

                                                
17 Ibid, 148. 
18 Ibid, 148. 
19 Eriksson, Att kommunicera förtroende online genom visuell design, 36. 
20 Fogg, Prominence-interpretation theory: explaining how people assess credibility online. 
21 Elsbach, How to pitch a brilliant idea, 117. 
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The Showrunner 

Kreativt tänkande och passion är starka karaktärsdrag hos denna typ. Att ha insikt i tekniska 

förutsättningar och industristandarder och därmed veta att en idé är genomförbar inger förtroende. De 

tenderar även att ha många avslutade projekt bakom ryggen.22 

 

The Artist 

Till skillnad från den förra typen är denne mer abstrakt och inte lika reserverad. Artisten tenderar att föra 

in mottagaren i en fantasivärld där hen håller passionerad monolog om sina kreativa övertygelser.23 

Artisten bjuder gärna in till tankeexperiment, frågar ”tänk om…” och framställer hypotetiska scenarion.  

 

The Neophyte 

Den här typen bygger sin pitch på den uppfriskande tanken att genomföra det omöjliga. Istället för att 

visa sin expertis framhäver den att vara ivrig att utforska och lära. Denna typ utnyttjar maktfördelningen 

mellan denne och mottagaren genom att artikulerat fråga om hjälp att realisera en idé. Entusiasm och 

optimism är starka karaktärsdrag hos denna typ.24 

 

Elsbach tar även upp ett antal saker man bör undvika för att inte bli negativt bedömd av en mottagare. 

Att inte hålla på sina övertygelser och hela tiden vända sig efter vinden är ett drag som starkt förknippas 

med negativ bedömning. I kontrast ses även att inte kunna frångå en satt struktur eller manus som en 

svaghet. Att inte vara plastisk och öppen för att förändra en idé när scenarier förändras, utan att försöka 

sälja en idé exakt som den är utan möjlighet till anpassning. Slutligen tas desperation upp som en av de 

största fallgroparna i en pitch. 25 

Trots att jag i detta projekt inte kan påverka vem som presenterar konceptet eller vad 

denne ger för intryck, kan jag förhålla mig till dessa kriterier i designprocessen och komma till viktiga 

insikter om hur denna idé ska presenteras visuellt, för att förmedla så mycket förtroende som möjligt.  

  

                                                
22 Ibid, 119. 
23 Ibid, 121. 
24 Ibid, 122.  
25 Ibid, 119. 
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7.3.3.	  Haloeffekten	  

Haloeffekten kallas det fenomen som innebär att ett första intryck färgar och påverkar övriga intryck26. 

Rasberg presenterar i sin rapport hur detta fenomen kan behandlas i kontexten webbdesign och med 

fokus på den visuella designen27. Han gör där en jämförelse mellan klassisk estetik och uttryckande 

estetik och ställer upp kriterier hos dessa som bidrar till en positiv haloeffekt. Dessa kriterier presenteras 

i figur 3. 

 
Figur 3: Rasbergs kriterietabell för positiv haloeffekt. 28 

 

Dessa kriterier har fungerat som ett ramverk för de designbeslut som fattats under den kreativa 

processen. Tillsammans med Elsbachs teorier utgör de ett förhållningssätt som använts som stöd för att 
                                                
26 Hinton, The Psychology of Interpersonal Perception. 
27 Rasberg, Designa webbplatser med hjälp av haloeffekten, 2. 
28 Ibid, 37 
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kommunicera förtroende i den visuella designen. Appliceringen gör att sidan kan ses som det första 

intryck företaget gör på en potentiell investerare, och att detta intryck färgar av sig på företaget som 

helhet i ett vidare samarbete. 

8. Genomförande och resultat 

För projektet har jag valt att utgå från Garrets designmodell (kap. 7.1.) för att strukturera mitt arbete och 

ha en grundläggande planering. Trots att modellen inte är helt applicerbar hela vägen för detta projekt 

bidrar den ändå till en struktur som minimerar risken för ogenomtänkta designbeslut. I varje fas har jag 

utgått från existerande material erhållet från PROSK8 med riktlinjer kring marknadsplan, målgrupp och 

så vidare. Det mest omfattande arbetet har, givet uppdragets karaktär, skett i den avslutande fasen 

”Surface Plane”. Parallellt motiveras viktiga designbeslut med hänsyn till beskrivna designprinciper 

(kap. 7.2.1.) och diskuteras i förhållande till Elsbachs typkategorier (kap. 7.3.1.) och haloeffekten (kap. 

7.3.3.). 

8.1.	  Strategy	  plane	  –	  Marknadsplan	  och	  research	  

8.1.1.	  Research	  och	  konceptutveckling	  

Projektet inleddes med ett omfattande möte där beställaren fick möjlighet att presentera sina 

förväntningar på leveransen. I detta skede kunden denne sammanfatta beställning med en mening;  

 

”En snygg webbsida som vi kan visa när vi presenterar vår idé för potentiella 

investerare, som visualiserar de viktigaste delarna i vårt koncept.” 
 

Tanken var alltså att ersätta ett befintligt PDF-dokument som de tidigare använt sig av, med någonting 

mer spännande. Den tidigare PDF:en inkluderade i text allt från vinstmarginaler på deras gamla 

produkter till modellbeteckningar på robotar i deras fabriker, information som snarare passar i konkreta 

affärsdokument än i en presentation för ett kommande koncept. Mitt motförslag blev att vi skulle 

utforma en väldesignad keynote- eller powerpointpresentation, eftersom detta öppnar upp för många 

visuella möjligheter där webben kan vara begränsande. Beställaren hade dock en stark ståndpunkt i att 

det skulle vara en webbsida eftersom man så småningom ville publicera denna som en undersida på 

företagets befintliga webbplats. 

Jag delgavs alltså ett dokument som presenterade företaget och deras vision och utvecklingsmöjligheter 

samt riktlinjer kring målgrupp och marknadsplan. Detta fick utgöra grunden i min research.  
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Ur detta dokument isolerade jag ett antal områden och värdeord som jag ansåg vara bärande för 

konceptet vi skulle presentera och som kunde stödja mig i min vidareutveckling av presentationen. 

 

• Online community – Åkhistorik, trickbibliotek, trickinstruktioner, diskussionsforum och 

individuella profilsidor. 

 

• Sensorteknologi – Positionering, G-krafter, rotation, lutning, höjd, utförda trick, antal försök, 

åktid, distans, realtidsuppdatering. 

 

• Finansiering – Försäljning av hårdvara och annonsering. 

 

• Målgrupp – Primärt engelskspråkiga investerare över 40 år i Nordamerika och Brasilien med 

insikt i skateboardmarknaden och kulturen. Sekundärt professionella skateboardåkare. Tertiärt 

befintliga kunder och skateboardåkare. 

 

Ovanstående punkter har jag tolkat och vidareutvecklat enligt följande för att få en bas att bygga 

presentationen på: 

 

Användarens utveckling: 

Konceptets tyngsta enskilda punkt eller USP är utvecklingen av den sensorbestyckade brädan. Detta är 

en idé som ligger rätt i tiden sett till den uppgående trenden med ”wearable technology” och 

”quantification”, det vill säga bärbar teknik som kvantifierar givna parametrar och till exempel 

sammanställer dessa statistiskt. Den främsta marknaden för detta koncept är idag ”personlig hälsa” med 

produkter som ”fitbit”, ett armband kopplat till din smartphone och en applikation som avläser till 

exempel din puls, rörelsemönster och sömncykler och föreslår hur du kan leva hälsosammare genom 

träning, kostupplägg och sömnplanering.29 För PROSK8’s idé kan detta översättas till ett antal 

konceptuella funktioner. Centralt är loggningen av din åkning. Det vill säga var och hur du åker, din 

position och hastighet, vilka trick du gör och hur du gör dem och så vidare. Detta kan sedan användas 

för att ge åkaren en överblick av sin åkning förslag på hur denne kan utvecklas. Det är åkningen, din 

interaktion med omgivningen som bygger din profil och som skapar din skateidentitet. Denna typ av 

sammanlänkning av olika typer av fysiska artefakter via informationsnätverk är känt som ”The internet 

of things” eller ”IoT” och benämns ofta i samband med konceptet ”Ubiqutous computing”, alltså 

                                                
29 http://www.fitbit.com/uk 
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interaktion mellan tekniska artefakter och dess omgivning. När dessa tekniska artefakter är bärbara 

övervinner man den första teknologitillgänglighetsbarriären genom att bara använda en enhet som ett 

vardagsplagg.30 Hur dessa teorier kan ha betydelse för PROSK8’s koncept är utanför omfattningen för 

denna rapport men kan fungera som inspirationsgrund för de exemplifierade funktionerna. 

 

Socialisering: 

Det bakomliggande syftet med den sensorbestyckade brädan tycks i slutändan vara att dra trafik till det 

tänkta communityt. Grundinnehållet skapas av användarna genom att de åker. Ovan nämnda loggning 

kan användas för att skapa ett ”Trickbibliotek” för varje åkare vilka man kan jämföra med varandra. 

Man skulle alltså kunna se vem som klarat vilka trick och hur och var de gjorde det. Detta bidrar med en 

typ av tävlingselement men även inspiration och motivering eftersom alla kan se hur det utförts. 

Biblioteket kan kopplas till ett diskussionsforum och därmed blir communityt en naturlig förlängning av 

ditt faktiska åkande. Detta är även ett sätt för åkaren att marknadsföra sig själv genom sin skicklighet. 

För att vidare utveckla konceptet valde jag att vända på perspektivet. I dokumentet har PROSK8 talat 

om hur man använder åkningen för att bygga communityt. Genom att vända på det förhållandet kom jag 

fram till följande fråga; ”Hur kan man använda communityt för att främja åkningen?”. Låt säga att du 

diskuterat med någon i forumet och skapat en kontakt, hur överför du då det sociala till din åkning när 

personen i fråga kanske befinner sig på andra sidan jorden? Ett av de mest kända sätten att åka 

tillsammans med andra är traditionellt att leka leken S.K.A.T.E. Där utför en person ett trick som de 

andra ska kopiera. Klarar man det får man i sin tur välja nästa trick. I och med att sensorerna ska logga 

trick i realtid innebär detta att leken S.K.A.T.E. skulle kunna lekas med en person var som helst i 

världen genom din bräda och smart phone.  

En benämning på denna typ av integrering av sociala medier i internetanslutna artefakter 

är ”The social internet of things” eller ”SIoT” och förväntas kunna användas för att ge bättre svar på 

komplexa problem, än till exempel experter eller små grupper av människor.31 Således skulle den här 

tekniken kunna användas för att samla in faktisk statistik över hur man åker och socialiserar kring 

skateboarding och därmed i framtiden hjälpa produkten att utveckla sig själv. 

 

E-commerce: 

Enligt dokumentet skulle finansiering av konceptet ske genom företagets vanliga försäljning av 

produkter och sedan genom annonsplatsförsäljning i online communityt. Eftersom den primära 

                                                
30 Castillejo et al., An Internet of Things Approach for managing Smart Services Provided by Wearable 
Devices, 1. 
31 Atzori et al., The Social Internet of Things, 3594. 
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målgruppen är investerare som i slutändan eventuellt mest bedömer konceptet efter hur lukrativt det kan 

vara, valde jag att se vilka fler affärsmöjligheter konceptet erbjöd. Jag utgick från idén om annonsering 

och applicerade det på de olika funktionerna. Detta resulterade i en idé kopplat till båda de övriga 

områdena. I och med brädans GPS-funktion och den tidigare tanken om att främja åkningen genom 

communityt, föreslog jag en kartfunktion i applikationen med så kallade ”heat maps”. Kartan visar 

alltså var folk som är anslutna till communityt åker, vilket gör att användaren kan hitta andra att åka 

med men öppnar också för en annan typ av annonsförsäljning. Tanken är alltså att kunna sälja sponsrade 

platser i kartan till annonsörer. Detta kan innebära allt från att till exempel Cloetta betalar för att 

Rålambshovs skatepark ska vara kexchokladmönstrad, till att ett skateboardmärke som WeSC har ett 

event eller utförsäljning som markeras på kartan och ger åkaren rabatt.  

8.1.2.	  Omvärldsanalys	  

För att få en grundläggande uppfattning av hur produkter och företag presenterar sig själva på webben 

valde jag att börja granska några världsledande företag. Av dessa fastnade jag främst för 

elektroniktillverkaren Apple och mediebyrån Fueled, vilka jag tagit som exempel för min 

omvärldsanalys då de representerar de delar som var gemensamma nämnare för de sidor jag tittat på.  

Apple är välkänt för hur de presenterar sina nya produkter och har nu under våren lanserat 

sin nya dator ”Mac Pro”. På Apples hemsida har de en kampanjsida som överensstämmer mycket med 

min uppfattning om hur PROSK8 vill presentera sin idé.32 Fueled är en av världens ledande 

mobilapplikationsutvecklare som blivit uppmärksammade för designen av deras presentation på 

webben, varför jag tog med mig ett antal attribut från dessa att ha i åtanke vid utvecklingen av min 

design.33 Att utgå från dessa designer och ta med de centrala koncepten skulle kunna bidra till en 

effektiv förtroendedesign då en igenkänning eller sammankoppling med dessa varumärken skulle kunna 

låna designen trovärdighet.34 Dessa attribut diskuterades fram med hjälp av två kreatörskollegor på 

Dempsey, en Creative Director och en Art Director och sammanfattades i korthet enligt följande: 

 

Estetik – Apple uppfattas som professionella och innovativa och är förtroendeingivande. Att utstråla 

professionalism kan enligt Eriksson vara en de tyngst vägande faktorerna för att inge förtroende, varför 

denna estetik kunde lämpa sig väl att eftersträva.35 Deras kampanjsida bygger rent estetiskt på enkelhet, 

avskalad grafik och kontrast i både färgval och typografi (Fig. 6). Fueleds sida utstrålar mer kreativitet, 

                                                
32 http://www.apple.com/se/mac-pro/ 
33 http://fueled.com/about/ 
34 Eriksson, Att kommunicera förtroende online genom visuell design, 36. 
35 Ibid, 36. 
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innovation och lekfullhet, men lyckas ändå hålla en balans som gör att de gör ett seriöst intryck. En 

kollega uttryckte sig på följande sätt: 

 

 ”Man ska inte ha för mycket att titta på, varje vy ska ha ett tydligt budskap.” 
 

Dessa två sidor representerar även väl de två områdena klassisk och uttryckande estetik som Rasberg 

beskriver (fig. 3) och lämpade sig därför speciellt bra som exempel. 

 

Interaktion – Både Apples och Fueleds sidor har ett bestämt flöde. Det är tydligt vilka val man har och 

vad som kommer hända. Man ska i princip scrolla eller klicka sig vidare till nästa sektion vilket 

indikeras med en pil (fig. 5 och 7) och man vet var i flödet man befinner sig på Apples sida genom en 

rad punkter på sidan (fig. 8). Animationer utlöses efter varje scroll per automatik. Ett viktigt uttalande 

från en kollega lät så här: 

 

”Sidorna är uppbyggda som en Keynotepresentation, man behöver inte leta 

efter nya interaktionsmöjligheter utan förväntar sig att allt sker automatiskt 

när du anländer till en ny vy.” 

 

Detta går väl i linje med Garretts teori om varför upplevelsedesign är viktigt, att ett säkert 

sätt att distansera sig från sin användare/mottagare är att göra dem förvirrade och få dem 

att känna sig dumma.36 

 

                                                
36 Garrett, The Elements Of User Experience, 10. 
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Figur 4: Fueleds webbsida 
 

 

Dramaturgi - Bägge sidor inleder med en introduktion, en titel som sammanfattar produkten eller 

företaget; ”Mac Pro – Byggd för idéer, även de storartade.”, respektive ”We Build Mobile Apps – Not 

to mention branding, websites, web apps, videos, and some other fun stuff…”. Nästa vy utgörs sedan av 

en utvecklande text om visionen och övergår sedan till att börja presentera attribut hos företaget eller 

produkten. Därefter följer mer djupgående exempel på detaljer som är unika för dem. Gemensamt för 

avslutningen i flödena är att de ger användaren alternativ till fortsatt läsning om produkten eller 

företaget. 

Figur 6: Apples webbsida 

Figur 7: Scrollpil 

Figur 8: Lokaliseringspunkter 

Figur 5: Scrollpil 
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8.1.3.	  Feedback	  

Efter min research sammanfattade jag mina för PROSK8’s projektansvariga. De hade i detta skede inga 

invändningar mot hur jag tolkat deras marknadsplan och befintliga presentation, utan underströk hur jag 

väl jag verkade ha uppfattat essensen av deras vision. De tillade även att de perspektiv jag applicerat på 

till exempel e-commercedelen var mycket välkomna och att jag tilläts tänka fritt kring liknande delar. 

Eftersom sidan ska presentera ett koncept och inte en färdig produkt, ansåg de att mina förslag 

fungerade väl som exempel på möjligheterna som konceptet erbjuder, snarare än bestämd funktionalitet. 

Vidare förtydligade de även att sidan i första hand kommer användas av deras representanter vid möten 

med investerare och sedan som en sammanfattning som dessa har tillgång till efter mötet, som en typ av 

webbaserat visitkort. 

 

8.2.	   Scope	   Plane	   och	   Structure	   Plane	   –	   Avgränsning,	   Information,	   funktion	   och	  

navigationsstruktur	  

I denna fas har jag sammanställt en plan för dels vilken information som ska förmedlas på sidan, men 

även vilken funktionalitet som krävs för att säkerställa att den når fram till mottagaren.  

 I och med att beställaren inte uttryckligen lämnat några önskemål om vilken information 

som skulle inkluderas på sidan, utgick jag från de områden och värdeord jag tagit fram under föregående 

fas (kap. 8.1.1) för att identifiera bärande information om konceptet. Detta resulterade i ett antal rubriker 

som sedan kan användas som underlag för strukturen och formgivningen av sidan.  

 Eftersom beställaren uttryckt att sidan ska användas som en sammanfattning och 

visualisering av en presentation, fastställde jag att informationsflödet kommer vara linjärt, liksom på de 

sidor jag analyserat i föregående fas. Detta innebär att man som avsändare vill att informationen ska 

presenteras i en viss sekvens och jag började därför mer och mer inrikta mig på att eventuellt formge en 

så kallad ”one pager”. Det innebär alltså en enda lång sida med ett sekventiellt flöde. Eftersom 

beställningen heller inte beskriver en ”hel webbplats” per se, utan ”en webbsida som i förlängningen kan 

implementeras som en undersida på vår befintliga webbplats”, kändes det motiverat att utgå från detta 

tankesätt. Därför är de två faserna eller planen ”Scope Plane” och ”Structure Plane” sammanslagna i 

min process. 

8.2.1.	  Information	  och	  flöde	  

Som utgångspunkt för informationsplanen valde jag att göra en mind map för att få en överblick och se 

hur de olika rubrikerna kunde förhålla sig till varandra (fig. 9). 
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Figur 9: Mind map 

 

Istället för att här direkt försöka sätta exakta rubriker, sektioner och flöde, bestämde jag mig för att titta 

på hur man generellt presenterar produkter som inte ännu existerar, samt om det finns några ramverk för 

hur man ”pitchar” en idé. För detta bestämde jag mig för att analysera projekt på Kickstarter37, en 

”crowdfunding”-sida som alltså tillåter människor med ett affärskoncept att söka investeringar från 

privatpersoner i utbyte mot till exempel ett exemplar av slutprodukten. Detta skedde inte enligt någon 

vedertagen metod utan fungerade snarare som en inspirationskälla till det dramaturgiska upplägget. Jag 

valde dock att analysera de projekt som mottagit flest investeringar och störst summor, genom att koppla 

presentationsuppläggen till Elsbachs karaktärstyper, då detta eventuellt kunde vara en indikation på väl 

presenterade idéer. Till dessa hörde bland andra Pebble38, OUYA39, Pono Music40, The Micro41 och The 

Dash42. 

                                                
37 https://www.kickstarter.com 
38 https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-
android?ref=most_funded 
39 https://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-
console?ref=most_funded 
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Det visade sig att de flesta projekt på Kickstarter hade ungefär samma sekventiella upplägg som de två 

webbsidor jag analyserat under den inledande researchfasen. Sammanslaget såg upplägget generellt ut 

enligt följande kopplat till karaktärstyperna inom parentes:  

 

• Introduktion (The Artist) – Målar upp en fantasi: ”Föreställ er om det vore så här…”. 

• Tidigare referenser (The Showrunner) – Visar på teknisk kunskap. 

• Problemformulering (The Showrunner) – Visar på insikt i branschen. 

• Lösning (The Artist) – Visar på kreativt tänkande, ställer hypoteser. 

• Funktioner (The Showrunner) – Visar på teknisk kunskap och insikt i branschen. 

• Detaljer (The Showrunner, The Artist) – Visar på kreativitet och teknisk kunskap. 

• Uppmaning (The Showrunner, The Artist, The Neophyte) – Inger förtroende, målar upp en 

imaginär framtid, vädjar till hjälp. 

 

Gemensamt för alla projekt på Kickstarter är att de inleds med en video. Något som jag inledningsvis 

övervägde för hela mitt projekt, men som bedömdes ligga utanför både tidsram och budget. Jag började 

här dock fundera kring hur man effektivt kunde integrera rörlig bild i webbpresentationen och beställde 

därför allt befintligt videomaterial som PROSK8 hade i sitt arkiv för att senare i processen ha det som en 

del av min verktygslåda. 

 Utifrån min mind map och analysen av Kickstarter började jag skissa på ett dramaturgiskt 

informationsflöde, en typ av manus för sidan. Jag utgick från följande sektioner som satte det 

ungefärliga ”Scopet” med anteckningar om hur innehållet skulle förhålla sig till karaktärstyperna: 

 

• Introduktion – Väck intresse, måla upp en föreställning. 

• Vision – Visa på insikt i branschen och teknisk kunskap. 

• Referenser - Visa på erfarenhet, insikt i branschen och teknisk kunskap. 

o Befintliga produkter 

• Projektidén – Visa på kreativt tänkande och tekniska kunskaper, ställ hypoteser. 

§ Sensorbestyckad bräda 

o Funktioner 
                                                                                                                                                                   
40 https://www.kickstarter.com/projects/1003614822/ponomusic-where-your-soul-rediscovers-
music?ref=most_funded 
41 https://www.kickstarter.com/projects/m3d/the-micro-the-first-truly-consumer-3d-
printer?ref=most_funded 
42 https://www.kickstarter.com/projects/hellobragi/the-dash-wireless-smart-in-ear-
headphones?ref=most_funded 
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o Detaljer 

§ Applikation 

o Funktioner 

o Detaljer 

§ Online Community 

o Funktioner 

o Socialisering 

• E-commerce – Visa på kreativitet och insikt i branschen. 

• Uppmaning - Inge förtroende, måla upp en imaginär framtid, vädja till hjälp. 

 

För att få en bra överblick över flödet började jag bygga upp dessa sektioner på en whiteboard med post-

itlappar. En applicering av en teknik för projektplanering vi använt oss av i tidigare kurser. På så vis 

Kunde jag enkelt se hur allt hängde ihop, göra ändringar och anteckningar (fig. 10). Denna modell 

fungerande löpande som referenspunkt och huvudsakligt planeringsverktyg för sidans flöde. 

 
Figur 10: Flödesplanering 
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8.2.2.	  Funktion	  

Efter ett avstämningsmöte med beställaren där jag presenterade mitt upplägg och ungefärliga plan för 

sidan bestämdes att vi skulle bygga en ”one-pager”. Vi var överens om att detta var ett befogat koncept 

för presentationssidan och att det gav mig möjligheter att lägga lite extra energi på den visuella 

designen. Eftersom det linjära flödet eliminerar arbetet att ta fram komplexa sidstrukturer skulle vi 

därmed kunna göra utrymme i projektplanen för visualisering i form av animationer och videoinnehåll. 

Detta beslut togs alltså i samförstånd med beställaren som bedömde denna avvägning som fördelaktig. 

 Vi bestämde alltså att sidan skulle innehålla minst en animation och en videosekvens som 

båda sömlöst passade in i den visuella designen. Detta blev alltså här en del av designarbetet, en 

innehållsproduktion som enkelt skulle kunna integreras i kodningsfasen efter detta projekts avslut, som 

jag bedömde som genomförbart då vi tidsmässigt låg före i planeringen. Vi bestämde även att man från 

sidan skulle kunna kontakta den projektansvarige på PROSK8, att sidan endast skulle vara 

desktopanpassad inom detta projekts omfattning och att ljud kunde användas men inte vara avgörande 

för sidans budskap. Detta baserades på beställarens information om att sidan främst kommer användas 

under kontrollerade former vad gäller webbläsare, skärmupplösning, internetuppkoppling och andra 

tekniska förutsättningar och alla beslut jämfördes med Rasbergs kriterier för positiv Haloeffekt. Med 

hänsyn till att sidan skulle användas som ett presentationsverktyg föreslog jag även att den skulle kunna 

navigeras enbart med hjälp av tangentbordet, utan krav på mus och skrollhjul. Denna fråga är typisk för 

denna modell för upplevelsedesign. Att ifrågasätta den visuella och den funktionella designen beroende 

på vilken kontext produkten kan tänkas användas i.43 

8.2.3.	  Struktur	  och	  navigation	  

Det var först här i processen som jag kände mig bekväm i att modellera en enkel struktur (fig. 11) för 

sidan enligt följande: 

                                                
43 Garrett, The Elements Of User Experience, 8. 
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Figur 11: Skiss av strukturmodell 

 
I och med att informationsflödet är linjärt utgick jag härifrån att undvika en klassisk meny, men att ändå 

tillgängliggöra navigering till alla sektioner från alla sektioner. Här drog jag paralleller till Apples 

upplägg med klickbara, statiska lokaliseringselement som visats tidigare i figur 5. Vidare ansåg jag det 

viktigt att kunna ta sig till PROSK8’s befintliga webbsida från både start- och slutsektionen och att även 

vid avslut kunna ta sig vidare till representationssidor i de sociala medier där PROSK8 redan är aktiva. 

Eftersom sidan i förlängningen skulle kunna användas som en sammanfattning och digitalt visitkort lade 

jag in en kontaktsektion. I och med att PROSK8 redan har en befintlig webbplats med ett 

kontaktformulär för företagsfrågor (fig. 12), valde jag att koppla ihop dessa direkt istället för att designa 

ett nytt. 

Figur 12: Befintligt kontaktformulär 
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8.3.	  Skeleton	  Plane	  –	  Struktur	  och	  wireframes	  

För denna fas bestämde jag mig för att sätta ett antal mallar för de olika typer av vyer som skulle 

användas på sidan. Mycket av innehållet på sidan skulle tas fram senare i nästa fas men jag hade här 

bildat mig en uppfattning om ungefär vilka typer av vyer som skulle inkluderas. Jag tog därför fram ett 

par wireframemallar att utgå ifrån innan jag gav mig in på det visuella designarbetet. Detta är mallarna i 

dess sista iteration så som de utvecklats även under det visuella arbetet. 

 

 
Figur 13: Start 
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Figur 14: Standard 

 
Figur 15: Video 
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Figur 16: Slider 

 
Figur 17: Index 
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Figur 18: Slut 
 
 

8.4.	  Surface	  Plane	  –	  Visuell	  design	  

I det visuella designarbetet har jag utgått från designprinciper gällande kontrast i färg och storlek, 

enhetlighet, konsekvens, typografi, symbolvärden samt löpande tagit hänsyn till den tänkta 

målgruppen.44 Processen under det visuella designarbetet har varit komplex och jag har ständigt rört mig 

tillbaka till de andra modellplanen och modifierat och utvecklat konceptet. Då den visuella 

framställningen varit beställarens fokus har denne löpande informerats om designbeslut och kommit 

med synpunkter. Eftersom den grafiska designen är det som har störst påverkan på en användares 

helhetsintryck av en webbsida45 och även är det som beställaren bedömer denna leverans på, beskrivs 

denna fas utförligt.  

Alla illustrationer har framställts som objekt eller vektorgrafik eftersom de behöver vara 

skalbara utan kvalitetsförlust, kan innehålla obegränsat antal kulörer, är enkla att redigera och 

minnessnåla.46 Det fotografiska, pixelbaserade materialet har framställts i ett antal olika upplösningar 

                                                
44 Garrett, The Elements Of User Experience, 139. 
45 Höglund, Öberg, Vad gör en webbsida tilltalande, 41. 
46 Johansson et al. Grafisk kokbok 3.0, 103. 
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för att underlätta implementering i den kodade webbsidan. Dessa finns renderade i format som lämpar 

sig för användning på webben med hänsyn till filvikt och transparens m.m.47 

8.4.1.	  Första	  iterationen	  –	  Grafiskt	  manér	  

Då PROSK8 har mycket kommunikation i sina kanaler om de åkare de sponsrar och människorna som 

använder deras produkter, valde jag att försöka integrera lite av det omfattande bildmaterial de hade 

tillgång till på dessa. För att detta inte skulle inkräkta på det huvudsakliga budskapet valde jag att i 

huvudsak använda bilderna som nedtonade bakgrundselement och göra sidan mer levande än om man 

bara använt solida bakgrundsfärger. Detta baseras på tidigare beskrivna designprinciper om färg och 

kontrast. Se exempel i figur 19. I den första iterationen användes även så kallad ”dummy text” för att 

beställaren inte skulle koncentrera sig på textinnehållet, utan på det grafiska manéret. 

 

 
Figur 19: Exempel på användning av fotografiska bakgrundselement 

 

Som även syns ovan valde jag att applicera ett genomgående tema på de grafiska elementen, nämligen 

kvadrater. Kvadraterna var tänkta att skapa kontrast till PROSK8’s annars väldigt lekfulla, lite barnsliga 

                                                
47 Ibid, 118. 



 34 

grafiska manér och genom att runda av hörnen skapade detta en mjuk övergång till det lite mer 

sofistikerade uttryckssättet, som jag ansåg passa målgruppen bättre. För att göra visionsvyn lite mer 

intressant gjorde jag även en logotypliknande illustration, där jag försökte förmedla rörelse och 

framtidstänk. Detta bidrog med kontrast, balans och en förstärkning av den tillhörande visionära copyn. 

 Nästa sektion utgjordes 

av en presentation av deras tidigare 

produkt ”Tip Technology”, där jag 

valde att göra en illustration av 

tekniken ackompanjerat av 

förklarande text (fig. 20). 

Illustrationsstilen som liknar 

handskisser är platt, det vill säga utan 

djup med hjälp av skuggor eller 

övertoningar. För att bibehålla 

spänningen gjordes denna med 

transparent bakgrund ovanpå en 

nedtonad bild. Detta ger vyn ett djup 

utan att jag behövde kompromissa i 

min illustrationsteknik.  

För att skapa en mjuk övergång till de 

huvudsakliga presentationsvyerna 

valde jag att förlänga de grafiska 

element som utgjorde pilarna för 

bläddring. Som även syns i figur 20 

inleds presentationsvyn med en 

illustrerad detalj i form av en 

mobiltelefon, i samma stil som 

föregående produktillustration. Valet 

att ha med just denna illustration 

grundas i teorin om förmodad 

trovärdighet där man lånar 

trovärdighet från ett annat varumärke eller symbol, i detta fall Apple och iPhone. Vyerna knyts ihop och 

uppmanar till fortsättning genom den mittgående linjen som knyter ihop bläddringsknapparna. 

Figur 20: Första design och layout av tidigare produkter och 
applikationens funktioner 
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Presentationssektionen inleds med ett antal rubriker som fungerar som en typ av innehållsförteckning av 

den kommande sidan. Placeringen av rubrikerna är tänkta att efterlikna till exempel en gång, en 

promenad framåt som indikerar rörelse. Valet av rubriker baserades på de exempelfunktioner som tagits 

fram under researchfasen. Typsnitten jag till slut valde heter ”Bebas Nue” för Rubrikerna och 

”Universe LT” för underrubriker och brödtext. Dessa sans seriffer är lättlästa på en skärm och har 

liknande karaktärsdrag. Att rubrikerna är satta i versaler och underrubrikerna i gemener, bidrar till ökad 

kontrast och gör det enklare för mottagaren att avgöra var hen ska lägga fokus. Initialt använde jag mig 

av andra typsnitt som jag tyckte förmedlade en sofistikerad känsla (fig. 21). Dessa byttes sedan ut efter 

konsultation med mina kollegor, där vi kom fram till att det låg för långt bort från PROSK8’s identitet 

trots att det skulle kunna tilltala målgruppen. 

 

 
Figur 21: Tidigare typsnitt 

 

Efter denna innehållsöverblick övergick jag till att presentera det som jag ansåg vara en av de mest 

bärande punkterna i konceptet, dess USP, alltså den sensorbestyckade brädan. Jag tänkte att denna punkt 

var den som skulle ge mest genomslag och vara tacksammast som en animation. Med detta i åtanke 

formgav jag vyn som två stillbilder ur den tänkta animationen (fig. 22), eftersom jag vill ha ett 

godkännande av idén från beställaren innan jag lade ner arbete på själva animationen. För att hålla en 

genomgående stil designade jag denna efter samma layout som de efterkommande vyerna som inte 

skulle innehålla video.   

 



 36 

 
Figur 22: Designskiss för huvudanimation 

 

Enligt samma princip som beskrevs angående produktillustrationerna ovan, valde jag att genomgående 

jobba med platt design i de illustrerade elementen och kombinera dessa med fotografiska 

bakgrundsbilder för att göra vyerna spännande och skapa en sorts djup. Fotografier som grafiska 

element kan även bidra mycket till att skapa förtroende i den visuella designen48. 

 Nästa vy bygger på en överlappning av ett antal informationspunkter och illustrerar till 

exempel byggandet av åkarens profil med information om deras utrustning och position samt 

socialiserings- och interaktionsmöjligheterna. För detta valde jag att presentera två mobiltelefoner 

ovanpå en världskarta och en exempelkonversation (fig. 23). Efter en överläggning med en kollega på 

Dempsey som jobbar med front-endutveckling, bestämde jag mig för att i denna vy illustrera två 

stillbilder ur en tänkt animation som skulle kunna programmeras med JavaScript och HTML5 och 

användas som bildmanus av utvecklarna. Genom hela mitt illustrationsarbete har jag förhållit mig till att 

                                                
48 Eriksson, Att kommunicera förtroende online genom visuell design, 39. 
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frontendutvecklarna som övertar projektet efter min överlämning ska ha allt de behöver för att kunna 

lägga till rörelse och animationer på sidan. I figur 23 är det till exempel tänkt att mobiltelefonerna ska 

växa fram ur kartan, att länderna successivt ska tändas, att informationen i mobilinterfacet fylls på som 

om det skrevs och att de illustrerade talbubblorna växer fram ur telefonerna. En avvägning har löpande 

gjorts av vad som behöver föranimeras och vad som presenteras med hjälp av videofiler, med hänsyn till 

tidsramen för detta projekt och dess budget. Att de beskrivna animationerna snarare lämnas till 

utvecklarna baseras dessutom på fördelen med webbkodad animation kontra videofiler, med hänsyn till 

besparingen i filvikt detta innebär. De producerade videoanimationerna kommer jag beskriva utförligare 

längre fram i rapporten. 

 

 
Figur 23: Tidig design av keyframes för animation 
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Vad gäller utformningen av det illustrerade interfacet, alltså utseendet på informationen i 

mobiltelefonerna, gjorde jag ett medvetet val i att inte få det att se för genomarbetat ut. Detta för att 

mottagaren inte ska få uppfattningen att applikationen redan existerar och därmed bedöma projektet på 

just applikationens utseende. Interfacet är därför så avskalat som möjligt och mer likt en wireframe än 

en färdig applikation. Återkommande i dessa vyer är de punktade linjerna. De fungerar för att ytterligare 

binda ihop vyerna med den vy vi kallat ”innehållsförteckningen”.  

 Baserat på till exempel GPS-funktionaliteten som nämnts i researchfasen och diskussionen 

om så kallade ”heat maps” formgavs nästa vy (fig. 24). Även denna vy är tänkt att i förlängningen 

fungera som en mall för eventuell efteranimering. Liksom med de tidigare vyerna ska denna ändå 

innehålla information och grafiska element så att den är kan fungera som stillbild till en början. 

 

 

 
Figur 24: Design av Heat Map 
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Avslutningsvis för denna första iteration gjordes ett exempel på en presentation av online communityt. 

Denna vy innehåller illustrationer som representerar det tänkta online communityts bärande funktioner 

(fig. 25). 

 

 
Figur 25: Tidig version av communitypresentationen 

 

Även denna vy knyts ihop med de föregående genom återanvändningen av de punktade linjerna och 

färgsättningen. De orangea och gröna nyanserna är direkt tagna ur en version av PROSK8’s befintliga 

logotyp för att knyta an till varumärkets identitet och vara konsekvent med företagets externa 

kommunikation. Att använda dessa färger just på dessa element motiveras enligt tidigare beskrivna 

designprinciper om att använda ljusa färger på element i förgrunden. Det bidrar till att underlätta för 

mottagaren att tillgodogöra sig informationen genom att guida ögonens fokus till de viktigaste 

områdena.  

 Under designarbetet har jag enligt Garretts rekommendationer49 utgått från ett rutnät med 

huvudsektioner och undersektioner för att vara säker på att hålla en konsekvent layout och visuell 

balans, där alla element förhåller sig linjärt mot ett annat. Exempel på detta syns i figur 26.  

                                                
49 Garrett, The Elements of User Experience, 142. 
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Figur 26: Rutnät 

8.4.1.1.	  Feedback	  	  
Dessa vyer avgjorde jag fick räcka som exempel på hur sidan skulle kunna byggas och valde därefter att 

presentera dem för beställaren. Vi hade ett möte som gick ut på att vidareutveckla sidans flöde och för 

att bekräfta de beslut jag tagit angående animationer och videoproduktion. Detta resulterade ett antal 

förändringar i det grafiska manéret och upplägget, samt en utveckling av textinnehållet. Dock ska 

tilläggas att beställaren underströk att jag hittills illustrerat deras koncept på ett mycket övertygande sätt 

och som överträffat deras vision om hur sidan skulle se ut. I detta möte tog jag även upp att PROSK8’s 

projektledare behövde ge mig förslag på textinnehåll för sidan, något som de vid beställningen lovat att 

bistå med eftersom det är de som ska presentera sidans innehåll vid de tänkta mötena med investerare. 

Som svar på detta fick jag en lista med punkter de ville ha med: 

 
GAME CHANGING TECHNOLOGY 

 

DURABILITY: 

Enjoy your gear longer than ever before and save money thanks to replaceable tips that 

ensure you never have to worry about chips or cracks again. 

 

CONTROL: 

Better pop along with the ability to control the performance of the board means more trick 

accuracy. Managing your performance means less fails and safer skate sessions. 
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THE PROSK8 APP 

 

EXTEND: 

Your trick library with automatic logging of tricks and measurement of your progress 

through achievement badges and statistics.  

 

CUSTOMIZE: 

Your PROSK8 board with your own graphics, deck shape and dimensions to ensure you 

have the ultimate board under your feet. 

 

INSPECT: 

Your opponents profile to study their trick weaknesses and develop strategies to help you 

dominate in the game of S.K.A.T.E. 

 

COMPETE: 

With skaters around the globe through challenges and achievement badges to find out who 

is the most consistent skater. 

 

 Dessa punkter tog jag hänsyn till i nästa iteration av designen, men i detta skede började beställaren 

inse hur mycket mer man skulle kunna säga om företaget i denna presentation. De skickade därför ännu 

en lista med information man ville förmedla. Dessa inkluderade allt från automatiserade 

produktionsprocesser och presentation av deras medarbetare och samarbetspartners, till att de ville ha 

3D-animationer av robotar och en reklamfilm. Efter att ha diskuterat denna kravlista med projektledarna 

och säljarna på Dempsey bestämde vi ett nytt möte där vi förklarade att detta skulle behöva resultera i en 

helt ny beställning där vi skulle behöva omarbeta konceptet från början. Det skulle dessutom bli dyrare 

och ta längre tid, något som PROSK8 inte alls var beredda att gå med på. Vi förklarade att det var bättre 

att hålla det scope vi satt för projektets omfattning och bygga vidare på deras kommunikation när man 

kommit längre i framtagningen av deras koncept. Vi valde att fortskrida med projektet och försöka väga 

in den information de ville lägga till, och förklarade att det mesta av det kunde förmedlas oralt vid själva 

mötet. Det viktiga nu var att visualisera idéns bärande punkter kort och koncist. 
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8.4.2.	  Andra	  iterationen	  –	  Utvecklad	  grafik	  och	  omstrukturering.	  

I den andra iterationen kunde jag börja sätta fler konkreta vyer eftersom jag fått det grafiska manéret 

godkänt. Beställaren tyckte att rätt känsla förmedlades och att jag kunde bygga ut flödet efter det 

koncept jag satt. Här återvände jag till whiteboarden och post-itlapparna, lade till några värdeord och 

kopplade ihop ”innehållsförteckningen” med fler vyer. Jag fick dessutom klartecken på att producera 

animationen för vyn med sensorerna och började därför planera för hur denna skulle integreras i sidan.  

 Efter att ha granskat det första utkastet började jag med att ändra texten på startsidan till 

”SPONSOR YOURSELF”.  Detta gjordes med motiveringen att även sidans copy skulle indikera tydligt 

att PROSK8 är avsändaren, samt baserat på föregående diskussion med beställaren som formulerade sig 

enligt följande i ett mail: 

 

”Om det går, vill vi på något sätt få med något på sidan som vi kan utgå ifrån 

när vi berättar om våra produktionsprocesser. Många åkande ungdomar 

pratar om hur de vill bli sponsrade, det är den högsta drömmen. En del av 

vår vision är ju att alla ska ha råd att åka, utan att vara sponsrade. Med vår 

nya produktionsteknik kan kunderna beställa specialdesignade brädor till ett 

lägre pris än en standardbräda i butik” 
 

Detta uttalande resulterade även i ett par helt nya vyer som jag tyckte exemplifierade möjligheterna med 

deras tänkta applikation på ett effektivt sätt (fig. 27-28). 

 

 
Figur 27: Vy som exemplifierar användningsområden för en Smart Phones inbyggda kamera 
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Figur 28: Vy som visar hur man kan beställa specialdesignad utrustning 
 

Vyerna visar hur man i applikationen kan dra nytta av de fakta att de flesta smartphones har inbyggda 

kameror och att mycket av skateboardkulturen bygger på att åkarna filmar och fotar varandra och postar 

online i olika forum.50 Med illustrationerna i figur 28 ger jag även exempel på hur man kan knyta detta 

till området e-commerce. Vyerna knyter alltså samman en lösning på slutkundernas behov med både den 

tillgängliga tekniken och e-commerce. Att visa för investerarna hur en sådan funktion kan generera 

konkreta köp direkt i appen tror jag kan fungera som ett övertygande säljargument. 

 Jag fortsatte designen genom utgå från perspektivet e-commerce, eftersom den föregående 

idén mottagit mycket bra respons från beställaren. Detta resulterade i en utveckling av ”heat map”-vyn 

(fig. 29) där jag integrerade idén med sponsrade platser i kartan som beskrevs i researchkapitlet (kap. 

8.1.1).  

Efter lite kompletterande efterforskning fick jag reda på att ägaren till företaget WeSC även är delägare i 

PROSK8, och jag kunde därför enligt beställaren använda deras logotyp och bildmaterial fritt i 

presentationen. Även detta beslut bidrar till en förmodad trovärdighet genom att associera PROSK8 med 

WeSC’s varumärke. 

                                                
50 PROSK8 marknadspresentation 2014, ej offentligt tillgänglig. 

Figur 29: Design av Heat Map med sponsrade platser 
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Nästa steg bestod av att utveckla e-commercedelen ännu mer och jag valde att knyta samman företagets 

befintliga produktförsäljning med den teknologiska aspekten i konceptet, genom att beskriva 

slitningsnotifikationer. Alltså att man i telefonen får meddelanden när det är dags att ersätta en del av sin 

skateboard. För denna vy valde jag att knyta samman det visuellt med de övriga vyerna, genom att 

återanvända färgerna, de punktade linjerna, de kvadratiska formerna och dessas positionering (fig. 30). 

Samma layout användes sedan även för att utveckla den tidigare vyn ”online community” (fig. 25), för 

att ytterligare bidra till ett genomgående och sammanhängande formspråk (fig. 31). 

  

  
Figur 30: Layout för sidan ”Weardown alerts”  Figur 31: Layout för communitypresentationen 
 

I formgivningen av ovanstående ikoner har jag utgått från samma tankesätt som beskrivet tidigare om 

platta illustrationer ovanpå fotografier för att skapa kontrast. Djupet i bilden skapas av oskärpan i 

fotografierna och bidrar till att göra vyerna intressanta att titta på och flyttar fokus till illustrationerna. 

Denna typ av guidning för ögat är något som enligt Garrett är ett essentiellt kriterium för det den 

visuella designen51. 

                                                
51 Garrett, The Elements Of User Experience, 137. 
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8.4.2.1.	  Animation	  och	  videoredigering	  
 
För att direkt väcka intresse hos mottagaren av webbsidan, valde jag att utifrån befintligt videomaterial 

från PROSK8 skapa en videobakgrund till startsidan. Som utgångspunkt för detta valde jag att använda 

en sekvens på proffsåkaren William Damascena, en brasiliansk åkare som i filmen åker i Los Angeles. 

Förutom att detta klipp ingår i en av de filmer från PROSK8 som har flest visningar på Youtube52 och 

därför kanske bidrar med en viss igenkänningsfaktor, kändes det viktigt att återkoppla till PROSK8’s 

satsning på skateboardmarknaden i Brasilien.  

 

 
Figur 32: Originalfilm 

 
Filmen såg från början ut som visas ovan i figur 32, väldigt ljus, skarp och i normal 

uppspelningshastighet. För att knyta samman denna video med den övriga designen valde jag att för det 

första tona filmen med samma orangea nyans som återfinns i detaljer i de andra vyerna (t.ex. fig. 30-31). 

Sedan lade jag till en oskärpa, för att enligt samma princip som för de andra fotografiska bakgrunderna 

skapa kontrast och flytta fokus till det illustrerade och typografiska budskapet.  

 Originalfilmen levererades till mig i 25 bildrutor per sekund, vilket innebar att den inte 

gick att sakta ner avsevärt innan det blev märkbart hackigt i uppspelningen. Jag ville att filmens rörelse 

skulle vara långsam för att det kändes mer harmoniskt och löste det därför med följande teknik. Jag 

mappade först om tiden i filmen till ungefär hälften av originalhastigheten och med hjälp av ”frame 

blending” minimerades upplevelsen av hack i uppspelningen. Denna teknik innebär att det mellan varje 

bildrutepar skapas en kombinerad bild som utfyllnad. Tillsammans med oskärpan tillät detta en mjuk, 

långsam uppspelning utan hack. För att göra filmen ytterligare visuellt tilltalande lyfte jag även in 

                                                
52 https://www.youtube.com/watch?v=-0XHoty-sDk 
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diskreta övertoningsfärgblock med fler färger från PROSK8’s befintliga logotyper. Dessa animerades 

sedan för att röra sig över bilden. En stillbild från slutprodukten kan ses i figur 33.  

 

 
Figur 33: Manipulerad videobakgrund 

 
Filmen renderades i samma storlek som de övriga standardvyerna, en upplösning på 1200x700 pixlar, 

och konverterades sedan till formaten MP4 och WEBM. Dessa format fungerar bra att implementera i 

de inbyggda videofunktionerna i html5 och kan skapas i förhållandevis låg filvikt. Då denna 

bakgrundsvideo var tänkt att oavbrutet kunna spelas om och om igen, valde jag att inleda och avsluta 

med toningar från och till ett svart färgblock vilket skapade en mjuk övergång snarare än distinkta start- 

och stoppunkter.  

 Nästa videosekvens skulle illustrera den sensorbestyckade brädan. Här utgick jag från 

samma film som för den första videon, då den innehåller en passage med ett passande utsnitt av ett trick. 

Tanken var att videosekvensen skulle startas när man anlände till vyn. En skateboardåkare som gör ett 

trick fryses i luften, mörkas ned och ges en oskärpa som i den tidigare filmen, och från stillbilden växer 

mätare fram som visar att trickets olika parametrar loggas och skickas till den tänkta 

mobilapplikationen. I figur 34-38 visas ett förenklat bildmanus för filmens sekvens. Ett utförligare 

manus finns bifogat i bilaga 2. 

 Animationen gjordes genom att illustrera alla mätare som vektorgrafik i Adobe Illustrator, 

där varje del placerades i enskilda lager. Dessa kunde sedan importeras till videoredigeringsprogrammet 

Adobe After Effects som separata former. Genom att lägga en stillbild från videosekvensen i 

bakgrunden kunde jag sedan positionera ut alla element på rätt plats. Animationen inleds med att den 
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frysta skateboardåkaren får en vit konturlinje. Från denna växer sedan den streckade linjen fram till 

varje mätarpar. Mätarna fylls sedan med de tonade vita blocken allt eftersom mätarnas visare rör sig. 

Detta illustrerar till exempel brädans rotation kring y-, x- och z-axlarna i grader, samt G-kraften, höjden 

och längden i tricket. De använda siffrorna är de faktiska värdena från tricket som syns i filmen. 

Värdena är också kopplade till mätarnas visares rörelse och räknar därför upp till slutvärdet i samband 

med att visarna rör sig. Detta synkroniserades med hjälp av scriptprogrammering i Adobe After Effects. 
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Figur 38: Bildrutor från den animerade videon 
 
 
 

Figur 34 Figur 35 

Figur 36 Figur 37 



 49 

 

Till en början hade jag tänkt underlätta implementeringen av filmen i den kodade webbsidan, genom att 

rendera bakgrunden och de illustrerade mätarna separat. Detta skulle göra layoutarbetet enklare genom 

att mätarnas storlek kunde anpassas till webbläsarens viewport, alltså storleken på webbläsarens 

innehållsdel, och därmed hålla samma layout som övriga vyer. Jag renderade därför ut dem och gjorde 

om mätardelen till en uppsättning bilder i formatet PNG som kan innehålla transparens. För att vara 

säker på att detta skulle fungerade byggde jag snabbt en prototypwebbsida där jag testade tekniken. Det 

visade sig vara svårt att få bakgrunden och mätarna att ligga rätt oberoende av webbläsarens storlek. 

Mätarna var ju tvungna att alltid ligga rätt i förhållande till bakgrunden eftersom animationen även 

innehåller en kantlinje kring åkarens och skateboardens siluett i bakgrunden. Jag arbetade runt detta 

problem genom att istället rendera ut en solid video, men lade till en svart övertoning högst upp. 

Eftersom jag visste att vyn innan hade svart bakgrund gjorde detta att filmen alltid kunde anpassas 

storleksmässigt till webbläsaren och i överkant ha en sömlös övergång från föregående vy. Denna teknik 

testades och fungerade väldigt bra, varför den även applicerades på de vyer med fotografiska 

bakgrunder. Detta löste inte bara de problem som kan komma av att man inte kan förutspå höjden på 

alla webbläsare som filmen skulle kunna visas i, utan knöt även samman videovyn med de övriga 

vyerna rent visuellt.  

8.4.2.2.	  Feedback	  
Jag skickade min design till beställaren både som separata vyer och som en sammanställning av hela 

flödet i PDF-format, tillsammans med videofilerna och en förklaring hur dessa kunde implementeras. 

Det hela mottogs väldigt väl och beställaren tyckte att jag utvecklat innehållet så att det fanns underlag 

för presentatören att oralt presentera företagets visioner fritt i detalj. PROSK8’s projektledare hade visat 

materialet för några av sina kollegor, presentatörer och åkare och skickade ett par responser för att visa 

sin uppskattning. 

 

”What a great job. Few changes in the future but it has been an amazing 
work. Congrats. /Fagner” 

  

 ”I’m pretty impressed by what you have done so far. Thanks for a positive co-

operation. /Håkan” 
 

De tillade dock att de skulle vilja få in fler av deras redan lanserade tekniker och produkter, det som de 

redan tjänade pengar på. Detta togs i beaktning i den tredje iterationen. Vad som kom att hända sedan 
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innebar ganska stora förändringar. PROSK8 diskuterade vidare internt och delgav mig en lista med 

skarpa rubriker och texter som de ville ha med. Detta skedde alltså efter att innehållet och flödet redan 

planerats, vilket jag ifrågasatte på grunderna att presentationssidan inte skulle kännas lika naturlig i sin 

dramaturgi som den annars skulle göra. PROSK8 medgav att det kanske inte var ultimat, men att det 

ändå var mitt formspråk som var det viktigaste och att dessa texter passade hur de tänkte att de skulle 

presentera konceptet. Trots att jag utgått ifrån Garretts modell för denna designprocess där varje beslut i 

varje plan är beroende av de beslut som tagits i föregående plan, menar även Garrett att man måste 

kunna röra sig fram och tillbaka mellan planen för att omvärdera problem som kanske missats eller i 

detta fall skapats av yttre omständigheter.53 I den tredje iterationen baserades därför många beslut på en 

sådan tillbakarörelse i modellen där innehållet och flödet omstrukturerades i förhållande till var jag låg i 

designprocessen. 

8.4.3.	  Tredje	  iterationen	  –	  Skarp	  grafik,	  textinnehåll	  och	  flöde	  

En sak som slagit mig under arbetet med videofilerna och animationerna, var att trots att sidan skulle 

användas i förutbestämda kontexter, skulle vara bra med någon typ av ”fallback” om det dröjde för 

filmerna att laddas. Detta var speciellt relevant för startsidan då det är den som syns först. Trots att jag 

lyckats komprimera filmerna till lätta filer var det en enkel lösning på en eventuellt väldigt tråkig 

situation. Jag skapade därför stillbilder ur videofilerna som kunde användas som ersättningsbakgrunder, 

samt en laddningsindikator för att visa att filmerna höll på att laddas in (fig. 39). Denna består av en 

sammanflätning av liknande kvadratiska former som använts genomgående i designen och kommer helt 

enkelt roteras oavbrutet med hjälp av JavaScript i kodningen.  

  

PROSK8’s grundare har varit delaktig i projektet som bollplank och han är känd i skatebranschen för 

sina innovationer och ideella arbete för att tillgängliggöra skateboarding. Därför bestämde jag mig för 

att ge visionsvyn en mer personlig känsla genom att använda ett citat och hans namnteckning (fig. 40). 

                                                
53 Garrett, The Elements Of User Experience, 24. 

Figur 39: Laddningsindikator Figur 40: Citat och namnteckning av PROSK8’s grundare 
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Detta kände jag kunde tilltala målgruppen eftersom många av dessa, enligt uppgift från PROSK8, 

känner igen hans namn även fristående från PROSK8.  

 I och med PROSK8’s feedback gällande att de ville presentera fler befintliga produkter, 

valde jag att illustrera dessa på samma sätt som jag tidigare gjort med ”Tip Technology”. Jag blev först 

informerad att de egentligen bara hade en till produkt på marknaden som var unik. En typ av hjul med 

en unik struktur som gav bättre kontroll på alla underlag. Jag formgav därför först vyn enligt figur 41. 

Efter att ha forskat vidare i detta lite hittade jag ett dokument som beskrev deras ”pipelineprodukter”. 

Alltså produkter som väntar på att få 

godkända patent. Där fanns framförallt 

en produkt som passade in med de 

övriga och som jag fick godkänt att 

använda i presentationen. Detta var en 

sko med utbytbara delar som kunde 

ersättas vid nedslitning. De nya 

produkterna illustrerades och jag tog 

fram copy att använda i samband med 

dessa. Eftersom jag redan i 

wireframestadiet planerat för en 

eventuell slider, applicerade jag helt enkelt den strukturen på denna vy. I detta arbete valde jag även att 

designa om navigationsknapparna så att de tog mindre plats vertikalt och gav utrymme för en luftigare 

layout. Till slidern lade jag även till horisontella lokaliseringpunkter och navigationspilar. Slutdesignen 

av vyn kan ses i figur 42 och navigationselementen i figur 43-45. Tanken är att illustrationerna i slidern 

ska animeras och de levereras därför uppdelade i olika objekt som separata filer. I figuren nedanför syns 

till exempel skon med utbytbara delar, som i JavaScript kommer animeras att plockas isär och sättas 

ihop. Denna typ av specialeffekt faller inom ramen för Rasbergs kriterier för positiv haloeffekt med 

hjälp av uttryckande design (fig. 3).  

Figur 41: Tidig version av PROSK8’s tidigare produkter 
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Figur 42: Slutdesign för slidervy 
 

 
 

En del av feedbacken från PROSK8 innebar även att idén med ”Weardown alerts”, alltså 

förslitningsvarningar byttes ut mot titeln ”SHOP” för att understryka för investerarna att applikationen 

skulle kunna generera konkreta köp. Jag lade därför till nya ikoner för varje produktgrupp från deras 

befintliga webbshop. Näst i flödet är en mer detaljerad vy i enlighet med den dramaturgi jag identifierat 

i researchfasen. Där visas hur en bräda kan specialbeställas med ett eget foto och sedan laddas upp till 

sin profil i communityt. Detta skapar en naturlig övergång till den efterföljande vyn som presenterar de 

bärande punkterna i online communityt. Dessa följer samma layout som för de andra 

”innehållsförteckningarna”. Bakgrundsbilden utgörs av ett av företagets skateboardteam, för att ge en 

känsla av sammanhållning och socialt umgänge. Den fungerar även som en avslutande sammanfattning 

av konceptet innan flödet övergår till den slutliga uppmaningen. Den slutgiltiga designen kan ses i sin 

helhet i bilaga 1 där den är representerad i sektioner och utgörs av ”keyframes” för webbutvecklaren att 

basera den kodade animationen på. 

Figur 43: Ny navigationsknapp Figur 44: Slidernavigation Figur 45: Sliderlokalisering 
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Sidstrukturen blev i slutändan inte riktigt som jag hade planerat. Detta beror till stor del på hur kunden 

hela tiden förändrade sin beställning och hur jag försökt bemöta detta. De slutliga sektionerna förhåller 

sig till varandra enligt följande, med överlappande vyer som knyter ihop dem. 

• Intro 

• Vision 

• Tidigare referenser och produkter 

• Applikationens funktioner 

• Brädans funktioner, detaljerat och dess samspel med applikationen 

• Applikationens detaljer 

• E-commerce 

• Communityt och sammanfattning 

• Avslut och uppmaning. 

 

Innan designen levererades till kunden granskades den återigen enligt Rasbergs kriterier (fig. 3). Dessa 

diskuterades tillsammans med en interaktionsdesigner och en Creative Director på Dempsey för att 

säkerställa att jag inte missat något väsentligt. Vi kom fram till att sidan uppfyllde sitt syfte och att 

projektet hållit tid och budget. 

9. Diskussion och slutsats 

Detta projekt har resulterat i en komplett design för PROSK8’s webbpresentation. Designen har blivit 

godkänd av kunden och överträffat de förväntningar denne haft på projektet. Anledningen till detta tror 

jag är struktureringen av den kreativa processen med hjälp av designmodeller och ramverk för att 

ifrågasätta de designbeslut som tagits. Därmed känner jag att jag har fått fram lösningar som annars 

skulle varit svårtillgängliga. Utmaningen i projektet har mycket varit att förhålla sig till den relativt 

ospecifika beställningen. Att presentera exempel på konkreta funktioner hos en produkt som ännu inte 

existerar och att genom visuell design insinuera mycket genom att säga lite.  

I och med det här projektet har jag fått erfara konsekvenserna av en otydlig beställning. 

Trots att det är kunden som har veto i alla designbeslut har jag lärt mig att det är viktigt att få kunden att 

förstå varför man tar vissa beslut. Beställaren som så klart är mycket entusiastisk över sina visioner, 

ville som beskrivet utöka projektet till att omfatta väldigt mycket mer än vad som överenskommits till 

en början. Att detta skedde i ett läge där halva projekttiden gått skapade problem för mig som ganska 

oerfaren på att hantera kundrelationer. Tack vare stöd från mina arbetskollegor kunde jag dock förklara 

varför det inte skulle gynna projektet att utökas då, vilket kunden så småningom förstod och höll med 
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om. Efter leveransen av designen har jag reflekterat mycket över projektet och processen. Jag har insett 

att många av problemen som uppstått berott på att detta koncept från början inte specificerats ordentligt 

och att kunden inte vet riktigt vad som krävs för att realisera det. Jag har i diskussioner med kunden 

förklarat min uppfattning och understrukit att jag tror att de börjat i fel ände. Det räcker inte med att ha 

en vision och en idé. Mina rekommendationer var att börja med att utveckla teknologin för den här 

produkten för att kunna visa upp en prototyp som faktiskt kan registrera alla parametrar som är relevanta 

för skateboardåkning. Utifrån det skulle man sedan kunna söka kapital för att utveckla ett community 

kring detta och implementera e-commercelösningar. I dagsläget känns det som att de försöker sälja ett 

luftslott, oavsett hur odefinierat eller väldefinierat det varit och oavsett hur väldesignad presentation 

man använder sig av. 

Målet med detta projekt har trots det varit att ta fram en konkret design för en 

presentationssida som effektivt kommunicerar PROSK8’s idé. Med hänsyn till projektets ramar har 

målet uppnåtts och kunden har påbörjat sin implementering av leveransen i sitt arbete. Under projektets 

gång har det även gått upp för mig hur mycket arbete som i själva verket ligger bakom en så pass enkel 

artefakt som detta ändå är. Även en webbplats som i första hand ska användas i en så kontrollerad 

kontext som i detta fall, kräver oerhört mycket eftertanke under designarbetet. Även bortsett från det 

arbete som varit en direkt konsekvens av den otydliga beställningen, har designarbetet varit omfattande 

och tidskrävande. Appliceringen av valda modeller och teorier har för detta projekt gett ett mycket 

positivt utfall baserat på kundens respons, men huruvida denna metod går att generalisera låter jag var 

osagt då inga kvantitativa eller mätbara data genererats. Baserat på diskussioner med både kunden och 

kollegor drar jag ändå slutsatsen att denna typ av presentationswebbplats går att formge utifrån Garretts 

modell för upplevelsedesign och designprinciper för effektiv visuell kommunikation,54 med hjälp av 

kriterier för en positiv haloeffekt55 och förtroendedesign. I jämförelse med PROSK8’s tidigare 

presentationsmaterial i form av ostrukturerade PDF-dokument med tillsynes slumpmässigt ihopsatt text, 

har projektet bidragit till en uppenbar förbättring. Personal på PROSK8 har uttryckt uppskattning för det 

material jag levererat och använder det redan i sina presentationer, trots att själva webbsidan ännu inte 

är färdigställd. Jag har även i efterhand fått veta att PROSK8 med hjälp av min design slutit ett avtal 

med en huvudinvesterare, som kommer finansiera vidareutvecklingen av projektet. 

Projektet har även utöver den beställda leveransen, resulterat i riktlinjer kring hur en 

webbpresentations dramaturgi kan planeras och dessa kommer att appliceras av mig i framtida projekt. 

Projektet har givit mig viktiga erfarenheter i alla berörda områden men också belyst var jag brister i min 

egen kompetens. Jag har trots allt fått spela väldigt många olika roller under projektet, vilket kanske inte 
                                                
54 Garrett, The Elements of User Experience, 29. 
55 Rasberg, Designa webbplatser med hjälp av haloeffekten, 37. 
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är kutym när man jobbar professionellt med den här typen av leverans, men det har bidragit till insikter 

som kommer vara ovärderliga i framtida arbeten i projektgrupper med väldefinierade roller. Hade jag 

inför detta projekt fått ta del av en liknande rapport hade det utan tvekan underlättat mitt arbete och jag 

hade kunnat undvika många av de problem som uppstått under arbetets gång. 

9.1.	  Metodkritik	  

Trots att projektet levererats och enligt utsago uppfyllt alla beställarens kriterier, finns inga konkreta 

mätbara resultat att visa. Projektet hade med all säkerhet gynnats av utförligare användartester i stället 

för de fokusgruppsliknande diskussioner som legat till grund för godkännandet av projektets olika 

iterationer. Detta är dock ett arbetssätt som tillämpats för att bemöta kundens krav på tidsplan och 

budget och designbesluten har trots det motiverats enligt gällande paradigmer för de olika 

designområdena.  

9.2.	  Framtida	  utveckling	  

Designen är redan överlämnad till ett webbutvecklingsteam för uppkodning. Den färdiga webbsidan 

kommer att inkludera animationer baserade på de manus och keyframes som levererats och kommer 

användas under 2014 vid PROSK8’s investerarmöten. Vi kommer även att fortsätta våra diskussioner 

med PROSK8 kring deras koncept och försöka vidareutveckla och definiera det till något vi på 

Dempsey anser vara genomförbart. Idén är tilltalande men omfattar mer än som i dagsläget är 

artikulerat. En vidareutveckling av konceptet kommer med största sannolikhet leda till ett 

produktpresentationsformat som är helt fristående från leveransen för detta projekt. 
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11. Bilagor 

Bilaga	  1	  –	  Komplett	  slutlig	  design	  

 
Vy 1A: Startsida med laddningsindikator. 

 
Vy 1B: Introsida med videobakgrund. 
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Vy 2A: Visionssida med citat och signatur. 

 
Vy 3A: Presentation av tidigare produkter i en slider med animerade illustrationer. 



 60 

 
 
 
 

 
Vy 3B: Presentation av tidigare produkter i en slider med animerade illustrationer. 

 
Vy 3C: Presentation av tidigare produkter i en slider med animerade illustrationer. 
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Vy 4A: Översikt av exempelfunktioner i applikationen. 

 
Vy 4B: Översikt av exempelfunktioner i applikationen. 
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Vy 5A: Videopresentation av den sensorbestyckade skateboarden, med animerad grafik. 

 
Vy 5B: Vy som visar att skateboarden är kopplad till applikationen och uppdaterar i realtid. 
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Vy 6A: Vy med fokus på socialiseringsmöjligheterna i applikationen. Sektion 6 illustrerar keyframes ur en tänkt 
animation. 

 
Vy 6B: Vy med fokus på socialiseringsmöjligheterna i applikationen. Här exemplifieras tävlingsmöjligheterna. 
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Vy 6C: Vy som visar den tänkta kartfunktionen. 

 
Vy 6D: Vy som visar kartfunktionen med sponsrade platser. 
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Vy 7A: Visar hur telefonens integrerade kamera kan användas för att skapa material till communityt. 

 
Vy 7B: Visar hur man kan publicera material till ens profil. 
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Vy 8A: Presenterar applikationens inbyggda webbshop och de olika produktkategorierna. 

 
Vy 8B: Presenterar applikationens inbyggda webbshop och de olika produktkategorierna. 
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Vy 9A: Sektion 9 visar stillbilder ur en tänkt animation som illustrerar hur man kan specialbeställa utrustning med 
sina egna bilder som motiv. 

 
Vy 9B: Sektion 9 visar stillbilder ur en tänkt animation som illustrerar hur man kan specialbeställa utrustning med 
sina egna bilder som motiv. 
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Vy 10A: Presenterar de bärande punkterna för det tänkta online communityt 

 
Vy 10B: Presenterar de bärande punkterna för det tänkta online communityt 
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Vy 11A: Uppmaning, kontakt och fortsättning med tänkt videobakgrund. 
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Bilaga	  2	  –	  Bildmanus	  för	  animation	  
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